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Πικέρμι 23/01/2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη: 

 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως των άρθρων 116 και 

117,  

β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

δ) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

ε) τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές 

ρυθμίσεις”, 

στ) τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.Δ. ίδρυσης του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

ζ) τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΕ», 

η) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν 

εκδοθεί έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και βρίσκονται 

αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, 

θ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς, 

ι) το εγκριθέν, από τον Γενικό Διευθυντή ΚΑΠΕ, υπ’αρ. 30-ΓΡΑ-2237/12-01-2018 Υπηρεσιακό 

Σημείωμα της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ για τη διενέργεια της 

συγκεκριμένης  ανάθεσης,  

ια) τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του Παραρτήματος Α, το οποίο 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 
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Ειδικότερα, το ΚΑΠΕ με την παρούσα πρόσκληση προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και 

εγκατάσταση 62 (εξήντα δύο) μετρητικών διατάξεων ενέργειας, με προϋπολογισμό δέκα τέσσερις 

χιλιάδες επτακόσια είκοσι πέντε ευρώ (14.725 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Λόγω του 

χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης χρήσης τους, είναι αναγκαία η τήρηση των παρακάτω ειδικών 

προδιαγραφών.   

 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ  

• Οι προδιαγραφές για τις μετρητικές διατάξεις και το λογισμικό παρακολούθησης της 

κατανάλωσης ενέργειας δίνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.   

• Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε είκοσι (20) 

ημερολογιακές ημέρες. 

 

Απαραίτητη η συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις) 

και με τις απαιτήσεις του παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας  

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τα ανωτέρω  

 

Α) είτε με επιστολή στη διεύθυνση 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

19
ο

 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος  

19009, Πικέρμι. Αττική 

Υπόψη  κ. Γιακουμέλου Ελ.   

 

Β) είτε ηλεκτρονικά  

στο email (egiakou@cres.gr)  

 

και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το ΚΑΠΕ μέχρι και την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 

13:00. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στους  κ.κ. Γιακουμέλο Ελ., Μαλαματένιο 

Χ.  (τηλ. 210-6603237,   egiakou@cres.gr, malam@cres.gr)  

 

Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν  

� Ενημερωτικό υλικό/έγγραφα για τον εξοπλισμό που προτίθεται να προμηθεύσει ο 

ανάδοχος. 

� Ενημερωτικό υλικό/έγγραφα για τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση του 

προτεινόμενου συστήματος.  

� την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας προς το ΚΑΠΕ.  

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά από διαβούλευση με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων και εκπροσώπους των κατοίκων του Μ. Ευυδρίου με γνώμονα: 

• Την λειτουργικότητα του συστήματος 

• Την ελάχιστη χρήση πόρων (π.χ Bandwith wifi) 

• Την ελάχιστη επέμβαση και όχληση στους χώρους εγκατάστασης 
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μεταξύ των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο  ανάδοχος θα υποβάλει προς το ΚΑΠΕ: 

 

Α) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ 

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ   

Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
1
, σε ισχύ 

Δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σε ισχύ 

Ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, σε ισχύ 

Στ) Πρόσφατα πιστοποιητικά ότι δεν υπάρχει απόφαση που να τον κηρύσσει σε κατάσταση 

πτώχευσης ή σε διαδικασία συναλλαγής ή λύσης ούτε απόφαση που να τον θέτει υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών. 

Ζ) Πιστοποιητικό βεβαίωσης περί μη παράβασης εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για 

Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και για Αδήλωτη εργασία από τη Δ/νση 

Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 

 

Η μη υποβολή των ως άνω εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του αναδόχου. 

 

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης στον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) και θα 

συμφωνηθούν οι όροι πληρωμής.  

 

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Αφορά ιδίως: 

Α) Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

Β) Στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Ι. Αντικείμενο 

Το παρόν Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης 

για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΥΔΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ” και περιγράφει τις τεχνικές λεπτομέρειες και τον τρόπο υλοποίησης αυτής.  

 

ΙΙ. Συνοπτική Μεθοδολογία   

Στο πλαίσιο του έργου PEGASUS «Promoting effective generation and sustainable uses of electricity», 

το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED, προβλέπεται να υλοποιηθεί 

το πακέτο εργασία Ν
ο
 3 με τίτλο ΔΟΚΙΜΕΣ (WP3 Testing). Η δραστηριότητα έχει ως στόχο την 

προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός μικροδικτύου για μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών 

ενέργειας όπου υπάρχουν φορτία (καταναλωτές) και παραγωγοί (ΑΠΕ). Στην ομάδα καταναλωτών / 

παραγωγών στην υπό μελέτη περιοχή θα εγκατασταθούν συσκευές μέτρησης και λογισμικό 

διαχείρισης ενέργειας για σχεδόν 1 χρόνο. Θα παραχθεί η καμπύλη κατανάλωσης και παραγωγής 

ενέργειας και θα τεθεί σε εφαρμογή και θα παρακολουθείται η εφαρμογή πλατφόρμας ενέργειας 

για τη διαχείριση των μικροδικτύων.  

 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ζητούμενο είναι να γίνει καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνεται στην περιοχή του Μ. Ευυδρίου, τόσο στο σύνολό της όσο και ανά κτίριο (σύνολο 62 

κτίρια). Για το λόγο αυτό πρόκειται να εγκατασταθούν στους 62 ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 

που βρίσκονται  στην περιοχή του Μ. Ευυδρίου 62 μετρητικές διατάξεις. Αναλυτικά τα σημεία 

μέτρησης φαίνονται στον Πίνακα 1: 

 

Πίνακας 1 

Σημεία μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας 

α/α Ονομασία πίνακα Γενική Ασφάλεια # μετρητών 

1 Ηλεκτρικός πίνακας οικιακής κατανάλωσης 1Φ 1x40A 45 

2 Ηλεκτρικός πίνακας κατοικίας 3Φ 3x35A 10 

3 Κύριος ηλεκτρικός πίνακας δημοτικού κτιρίου 3Φ 3x63A 4 

4 Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου 3Φ 3x63A 2 

5 Κύριος ηλεκτρικός πίνακας δημοτικού κτιρίου 1Φ 1x63A 1 

Συνολικός αριθμός μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 62 

 

Παρατηρήσεις: 

• Στα κτίρια που ανήκουν στις κατηγορίες 1 και 2 υπάρχει σύνδεση ADSL, με ενσύρματη και 

ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

• Στα κτίρια που ανήκουν στις κατηγορίες 3 και 5 υπάρχει σύνδεση ADSL, με ενσύρματη σύνδεση 

στο διαδίκτυο. 

• Στα κτίρια που ανήκουν στην κατηγορία 4 δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στα κτίρια στην περιοχή του Μ. 

Ευυδρίου στο δήμο Φαρσάλων. Στη συνέχεια πρέπει να φροντίσει για τη διασύνδεση και 

επικοινωνία όλων των συστημάτων. Επίσης στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι αφενός η επίδειξη 
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καλής λειτουργίας και η εκπαίδευση του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού στη λειτουργία, 

προγραμματισμό, μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων στο λογισμικό και αφετέρου η τακτική 

συντήρηση του εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται) και η αντιμετώπιση βλαβών κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης. 

 

ΙII. Δομή - Αναλυτικές προδιαγραφές παραδοτέων 

Ο Ανάδοχος που θα εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να παραδώσει εντός είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΚΑΠΕ τα παρακάτω: 

 

(1) Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας: 

� Δεκαέξι  (16) τριφασικοί μετρητές ενέργειας  

� Σαράντα έξι (46) μονοφασικοί μετρητές ενέργειας 

 

Με τις ελάχιστες παρακάτω προδιαγραφές:  

• Ακρίβειας 1,5% ή καλύτερη 

• Σύστημα προστασίας υπερτάσεων 

• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 

 

Οι μετρητικές διατάξεις θα τοποθετηθούν εντός πίνακα (σε ράγα τύπου DIN ή σε ελεύθερη 

τοποθέτηση).  

 

Για όλο τον παραπάνω εξοπλισμό όλα τα μικροϋλικά στήριξης / τοποθέτησης περιλαμβάνονται στο 

κόστος του αναδόχου και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του παρόχου. 

 

(2) Σύστημα συλλογής δεδομένων 

Γενική απαίτηση είναι η ασύρματη συγκέντρωση των δεδομένων από τα σημεία μέτρησης και 

αποστολή των δεδομένων σε Η/Υ που θα είναι εγκατεστημένος στο ΚΑΠΕ, με τη βέλτιστη 

τεχνολογικά λύση κατά τον Ανάδοχο, η οποία θα είναι και συμβατή με τα υπάρχοντα συστήματα του 

ΚΑΠΕ. 

 

Συγκεκριμένα απαιτούνται 

� Εξήντα δύο  (62) διατάξεις συλλογής και αποστολής δεδομένων   

 

Με τις ελάχιστες παρακάτω προδιαγραφές:  

• Σύνδεση Δικτύου ή/και δυνατότητα υποστήριξης GPRS/GSM 

• Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών 

 

(3) Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων  

Ελάχιστες προδιαγραφές: 

• Λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος μέτρησης συμβατό με 

MS Windows και να είναι συμβατό με όλους του γνωστούς περιηγητές (internet browsers).  

• Δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων από το λογισμικό σε μορφή συμβατή με MS excel 

• Απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων μέσω του δικτύου 

 

Απαιτήσεις για το σύνολο του συστήματος 

Στο σύνολο του, το εγκατεστημένο σύστημα οφείλει : 
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• να έχει τη δυνατότητα καταγραφής της ισχύος και αποθήκευσης των καταγεγραμμένων μέσων 

τιμών το πολύ ανά 15'. 

• να έχει τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης (στο χώρο μέτρησης) των δεδομένων για ένα 

διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός σε περίπτωση διακοπής σύνδεσης με το διαδίκτυο ή /και 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

• να είναι φιλικό προς τον χρήστη,  

• η χρήση του λογισμικού να είναι αφενός λειτουργική και αφετέρου εύκολη ώστε να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και από τον πλέον απλό χρήστη Η/Υ και η παραμετροποίηση να μπορεί να 

ολοκληρωθεί σε ελάχιστες ώρες, 

• η μεταφορά των ενεργειακών δεδομένων να γίνεται με τρόπο ώστε τα δεδομένα αυτά να μην 

παρεμβάλλονται με τα υπόλοιπα δικτυακά δεδομένα, 

• το σύστημα να χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα και πρωτόκολλα σύγχρονων τεχνολογιών, 

• να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του δικτύου με επιπλέον μετρητές,  

• να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας μέσω Web, 

• να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης - οπτικής ειδοποίησης σε περίπτωση που κάποια συσκευή 

βγει εκτός ελέγχου ή εκτός προδιαγραφών λειτουργίας, 

• να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) των 

μετρήσεων,  

• να υπάρχει δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας χειροκίνητα, 

• να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανάκτησης δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας, 

• το σύστημα πρέπει να απαιτεί ελάχιστο bandwidth κατά την δικτυακή του εγκατάσταση και να 

μη
 
παρεμβάλλεται με άλλα δίκτυα δεδομένων. 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του συστήματος  

Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από κακή κατασκευή, συναρμολόγηση και αστοχία υλικού, θα 

αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση του προμηθευτή. 

 

Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ή αντικατάστασης των ελαττωματικών ειδών, δεν θα μπορεί να 

είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση από το ΚΑΠΕ. 

 

Ειδικά για προβλήματα στο λογισμικό (π.χ. προβλήματα συλλογής δεδομένων) η αποκατάσταση θα 

πρέπει να γίνεται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έγγραφη ενημέρωση από το ΚΑΠΕ. 

 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει για ένα έτος από την ολοκλήρωση της παραλαβής του 

συστήματος. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

• Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

• Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό 

το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

• Η εγκατάσταση των διατάξεων θα γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.  

• Το προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένο για την όποια τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων 

χρησιμοποιηθεί. 

• Αυτόματη επανεκκίνηση του συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

  



  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1
 που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
∆εν υπάρχει εις βάρος µου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί µέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο  
 
 

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». 



  

 

 
 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 
Β) ∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/ Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας. 
 

Γ) α) Τηρώ τις υποχρεώσεις / Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
β) Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

2
, 

γ) ∆εν έχω συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς  φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) ∆εν βρίσκοµαι σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
ε) ∆εν έχω δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε πρότερη συµµετοχή µου κατά την προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
στ) ∆εν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις  ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις, 
ζ) ∆εν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είµαι σε θέση να προσκοµίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 
του Ν.4412/2016, 
η) ∆εν επιχειρώ να επηρεάσω µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου αποφέρουν  αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 
να παράσχω εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά µου. 
 
∆) ∆εν µου έχουν επιβληθεί / ∆εν έχουν επιβληθεί στην εταιρεία – επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ, κατά τα δύο (2) 
τελευταία έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, πρόστιµα τα οποία έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας και ειδικότερα για Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας και για Αδήλωτη εργασία. 
 
Ε) ∆ραστηριοποιούµαι επαγγελµατικά / Η εταιρεία - επιχείρηση που εκπροσωπώ δραστηριοποιείται επαγγελµατικά νοµίµως 
στο αντικείµενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην κοινότητα του Μεγάλου Ευυδρίου Φαρσάλων. 
 
Στ) Με την υποβολή προσφοράς, αποδέχοµαι τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την 
προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην κοινότητα του Μεγάλου Ευυδρίου 
Φαρσάλων. 

 
 

Ηµεροµηνία:             20 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
_______________________________________________ 
(2) Συµπληρώνεται µόνον από τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα που αφορά. 

 
 


